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A LELLE (Tanuljunk meg tanulni!) egy olyan Erasmus+ projekt, amelynek célja, 
hogy a felsőoktatási intézmények tanulói a 21. században elvárt képességek 
elsajátításával lépjenek a munkaerőpiacra. 
 
Projektben résztvevő partnerek a következők: Európa Konzorcium Regionális 
Fejlesztési Nonprofit Kft. (ECN), Magyarország; Pannon Egyetem (UP), Magya-
rország; Open University of the Netherlands (OUNL), Hollandia, Institut für 
berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (BEST), Ausztria és 
Wrocław University of Economics (WUE), Lengyelország.  
  
 

A projekt fő célkitűzései: 

 

A LELLE projekt hosszú távú célkitűzése, hogy az egyetemi hallgatók olyan 
alapvető készségeket sajátítsanak el, amelyek a munkaerőpiacon rugalmassá 
és versenyképessé teszi őket. A LELLE projekt átfogó célja, hogy feltérképezze 
a hallgatók készséghiányát és elősegítse a „megtanulni tanulni” kultúrát, amely 
alkalmassá és rugalmassá teszi őket a 21. században. A LELLE projektet     
legjobban a 3 fő célja mentén lehet meghatározni/bemutatni: 

1. A felsőoktatási programok (és az abban rejlő hiányok) részelemzése és a 
munkaerőpiac által leginkább igényelt készségek feltárása és elemzése: 
kritikus gondolkodás, problémamegoldó készség és saját tanulás        
folyamat menedzselése. 

2. A 3 készséggel (kritikus gondolkodás, problémamegoldó készség és saját 
tanulás folyamat menedzselése) kapcsolatos jó gyakorlatok                 
összegyűjtése oktatási, vállalati, tréner intézetektől, majd ezek integrálása 
és beépítése a felsőoktatási tantervekbe.  

3. A LELLE kit (készlet) összeállítása, amely a projekt szakaszainak     
anyagait és kidolgozott tanterveket tartalmaznak módszertannal, hogy 
segítsék használóit a 3 alapkészség felmérésében és a fejlesztésében.  

A Lelle projekt bemutatása 
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O1 szakaszban (2016-ban) a projekt partnerek célja az volt, hogy jó gyakorlatokat 
gyűjtsenek össze és elemezzenek mind az oktatás, mind a munkaerő piac        
különböző területéről. Az O1 a projekt első szakasza, amelyben olyan Európán 
belüli és kívüli intézetek kerültek górcső alá, akik az élethosszig tartó tanulás (LLL) 
mellett köteleződtek el.  A kutatás a 3 kiválasztott készséget helyezte előtérbe: (1) 
kritikus gondolkodás, (2) problémamegoldás, és (3) a saját tanulási folyamat     
menedzselése. A projekt ebbe a szakaszában a kulcs módszerek összegyűjtése, 
elemzése valamint a tanulási kompetenciák fejlesztésé eszközeinek előkészítése 
történt. 

O2 szakaszban a LELLE Mentor Tréning anyag kidolgozása és hallgatói           
készségfelmérés (Profiling Filter, egy online önelemző mérőeszköz, amelynek  
segítségével a halhatók készségeit mérhetjük be) történt meg. A készségekhez 
kapcsolódó "Megvalósítási példák" és a "Tevékenység leírások" segítségével a 
szakemberek láthatják, hogy az európai oktatási és üzleti gyakorlatban bevált jó 
gyakorlatok hogyan használhatók fel a diákok számára a készségekkel             
kapcsolatos mentori gyakorlatuk során. Az O1 szakaszban leírt jó-gyakorlatokra 
alapozva a partnerek a mentorok számára tréninganyagot dolgoztak ki, amely az 
oktatók módszertani képzésének alapját képezte.                                             

O3 szakaszban a Lelle projekt gyakorlati megvalósítása történt. 2016-2017 között 
két féléven keresztül a Pannon Egyetem és a Wrocław Közgazdaságtudományi 
Egyetem egyetemi oktatóknak tartott képzést, hogyan kell fejleszteni és             
beintegrálni a készség alapú képzési anyagot a szemináriumukba. A hallgatók a 
három képességet különböző feladatokon és tevékenységeken keresztül           
sajátították el. A két félév alatt egyéni coaching találkozók segítettek a               
hallgatóknak a saját tanulási folyamatuk menedzselésében. 

A regionális konferencia célja az eredmények bemutatása, és az 
érintettek visszajelzése alapján a Lelle Kit véglegesítése. 

A Lelle projekt 3 fő szakasza 



 
Elérhetőségek: 

  Web: lelle.gtk.uni-pannon.hu 

  Facebook: www.facebook.com/lelleproject 

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8537515 

  E-mail: lelle@gtk.uni-pannon.hu 
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www.uni-pannon.hu 

Wrocłav University of 

Economics 

www.ue.wroc.pl 
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www.best.at 

The Open University  

of Netherlands 
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Európa Konzorcium Regionális Fejlesztési 

Nonprofit Kft. 

www.europaconsortium.eu 


